
ViperTouch
Най-новата генерация компютър за контролиране на микроклимата и 

производството на бройлери и родители във Вашата ферма



ViperTouch
Сигурен, удобен и лесен за обслужване

  този компютър за контролиране на микроклимата и 
производството беше специално разработен за птици за 
угояване – бройлери, пуйки и патици, а така също и за 
родителски ферми от тези категории

  изключително лесно обслужване посредством Touchscreen

  свободно избираем модул за обслужване: Basic, Flex или Profi

  бърз процесор и памет, от които ти секва дъха

  говори 32 езика – Вашия също!

  конструкцията на дисплея може да бъде индивидуална

  лесно управление на алармата

  може да се окомплектова с програма за    
персоналния Ви компютър BigFarmNet-   
Мениджър и BigFarmNet-App

Менюто Basic на ViperTouch е гаран ция 
за сигурното функциониране на управ-
лението на микроклимата и произ-
водството във Вашата ферма! Към 
изключителните му качества спадат:

  7 или 10 инчов дисплей: функции, 
които ползвате ежедневно, могат 
да се прочетат веднага в менюто. 
На екрана се вижда графично 
изображение на най-важните 
криви.

  Eкранът може да бъде с индиви
дуална конфигурация: дава 
възможност за оформяне на 

дисплея изцяло според Вашите 
желания и предпочитания.

  Xардуерът е изграден на отделни 
модули: когато се нуждаете от 
нови функции може лесно да се 
разшири.

  лесна възможност за Software
Updates – ако е необходимо.

  цялостно окомплектоване посредст
вом BigFarmNet: с помощта на 
BigFarmNet-Manager имате възмож-
ност от своя компютър да управля-
вате компютъра във Вашата ферма.

  Bисока функционална надеж
дност: ViperTouch работи без 
проблеми и без кабелна връзка.

При положение, че основната 
окомплектовка не е достатъчна има 
възможност за доокомплектоване с 
допълнителна разширителна кутия.  
В тези кутия могат да се вградят от 
10 до 40 допълнителни релета. Освен 
това разполагаме с модули на 
релетата, които могат да включват 
директно еднофазни вентилатори 
или мотори.
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Днес в големите ферми най-често се 
използва едно командно табло. В него 
са включени всички системи за управ-
ление, Fl-предпазител, предпазител за 
моторите, защитни изключватели, кон-
тролни светлини, алармената система 
и т.н., за всички части от оборудването, 
монтирани в сградата. В този случай 
ViperTouch е също вграден в таблото 
с 7 или 10 инчов дисплей. В зависи мост 
от оборудването на сградата подобни 
табла се проектират и изработват инди-
видуално за всеки отделен проект. При 
доставката те са сглобени, окабелени и 
готови за включване, а електротех никът 
трябва само да свърже перифер ните 
компоненти (мотори, датчици и др.)
При положение, че има дефект, то 
тогава причината за грешката може 
много по-лесно да се констатира, 
защото разполагате с подробен план 
на таблото.

Модерно командно табло: прегледно, лесно за 
управление, висока степен на защита, привлекателен външен вид



ViperTouch представлява компютър 
за регулиране на микроклимата, с 
помощта на който имате възможност 
по най-модерния начин да регули рате 
изцяло микроклимата в сградата.
Това означава, че той може да се 
използва при всички общо приложи ми 

видове вентилация (естествена, меха-
нична или комбинирана система). Тук 
спадат страничната, напречната, тунел-
ната или комбинираната тунелна 
вентилация.
ViperTouch регулира:

  входящия свеж въздух

  отработения въздух
  отоплението
  топлообменника
  охладителната с-ма
  аварийното отваряне 
  алармата

Свободно избираеми степени за регулиране на микроклимата
ViperTouch дава възможност за 
управление на микроклимата на 3 
различни степени, които са свободно 
избираеми от потребителя.
  Basic Mode (лесно регулиране) 

Обикновените системи за 
вентилация могат да се 
регулират с помощта на Basic 
Mode чрез термостат.

  Flex Mode (гъвкаво регулиране) 
С помощта на Flex Mode може да 
се определя напълно 
индивидуално вида и начина как 
да работят клапите за входящия 
свеж въздух и комините за 
отработения въздух.

  Profi Mode (прецизно регулиране) 
При Profi Mode напр. има въз-

можност да се приложи регули-
рането PID (точно регулиране на 
температурата) и да се онагледи 
усетената от птиците темпера тура 
при тунелната вентилация или 
количеството на отработения 
въздух в м3/час/птица.

ViperTouch
сигурен, удобен, лесен за обслужване: управление на микроклимата
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Използването на сензори за регули-
ране на микроклимата в модерното 
птицевъдство показва днешното 
състояние на техниката. Независимо 
дали става дума за сензори за темпе-

ратурата, влагата, съдържанието на 
СО2 или NH3, всички те служат за 
измерване и контрол на промените на 
въздуха в помещението. По този 
начин те се явяват основа за всеки 

вид система за компютърно регули-
ране на микроклимата. Биг Дъчман 
разполага с подходящите датчици за 
тази цел.

Сензорите са техническата основа за подаване на данни

DOL114 е сензор за измерване на отно-
сителната влажност на въздуха в сградата. 
Тъй като той разполага с два аналогови 
изхода от 0-10V има възможност да измер ва 
допълнително и температурата (опция).

DOL 12 е сензор за измер-
ване на температурата в 
сградата.

DOL 18 е датчик за 
подналягането, който 
измерва непрекъснато 
налягането в сградата. 
Същият подава сигнал 
от 0-10 V. Захранването 
с ток на сензора става 
посредством Viper Toch.

DOL 120 е абсолютна световна иновация! 
Новият датчик „благосъстояние“ измерва 
точно усетената от птиците температура. По 
този начин компютърът за регулиране на 
микроклимата Viper Touch установява желания 
вентилационен ефект Wind-Chill, т.е. разликата 
между измерената температура на въздуха и 
тази, която са усетили птиците в зависимост от 
скоростта на вятъра.

DOL53 е сензорът, който 
измерва постоянно кон-
центрацията на амоняка 
във въздуха в помеще-
нието. Той е масивен и 
измерва амоняка изклю-
чително точно в диапа-
зона от 0 до 100 ppm.

DOL 58 дава възможност 
при регулиране на микро-
климата да се вземе пред-
вид времето в съответния 
регион. Измерва се посо-
ката на вятъра, скоростта 
на въздушното течение и 
налягането.

DOL 19 е сензорът за измер ване 
на въглеродния диоксид във 
въздуха на помещението. 
Висококачествената инфра чер-
вена клетка измерва въглерод-
ния диоксид в диапазона от 0 
до 10 000 ppm. По този начин 
чрез минималната вентилация 
може да се регулира концен-
трацията на CO2.

НОВИНКА!



Какво може да се регистрира и регулира с помощта на Viper Touch?
  8 сензора за температура на въздуха и 
2 сензора за влажност в помещението;

  отопление в помещението до макси-
мално 6 зони;

  сградата може да се прегради на две 
различни климатични зони, където 
микроклимата да се регулира инди-
видуално;

  има възможност за конвенцио нално 
регулиране на вентилаторите при 
Basic респ. Flex Mode (16 степени 
при странична вентилация и 32 
степени при тунелната);

  разделянето на сградата на 2 различни 
зони (Brooding Zones): това ще 
рече, че се отоплява само 1 част, а 
в другата се поддържа температура 
над точката на замръзване;

  4 отоплителни зони (газови лъчи-
тели или отделно отопление);

  до 16 MultiStep® групи могат да се 
регулират (при страничната и 
тунелна вентилация);

  възможна е и минимална вентила-
ция с помощта на командата Puls-
Pause (вкл.-пауза);

  за още по-енергоспестяваща венти-
лация до 40 % може да се регулира 
системата за отработения въздух 
Dynamic MultiStep;

  при тунелната вентилация могат да 
се регулират до 4 сервомотора;

  понижаване на температурата през нощта;

  охлаждане и овлажняване на въздуха;

  показване на температурата на охлаж-
дане с помощта на 2 температурни 
сензора при питите (опция);

  съществуват различни възможности 
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Странична вентилация при подналягане

Комбинирана тунелна вентилация

Тунелна вентилация (лято):
• охладеният въздух навлиза  
 чрез отвори с питите за  
 охлаждане
• отработеният въздух се  
 засмуква от вентилатори,  
 разположени на късата стена

Странична вентилация (зима):
• свежият въздух навлиза  
 през клапи на стената
• отработеният въздух се  
 отвежда през коминни   
 вентилатори на покрива



за регулиране на влажността (чрез 
вентилацията и/или отоплението);

  регулира се топлообменника Earny, 
който е интегриран в управлението 
на вентилацията;

  управлявано от температурата в 
сградата аварийно отваряне с 
помощта на уреди 378 Т или 378 СТ;

  оптимизиране на комфорта-регули ране 
на температурата с оглед постигане 
комфорт за птиците, като се вземе 
под внимание влажността на въздуха;

  има връзка със сензора за CO2 и/
или NH3, за да може да се регулира 
активно минималната вентилация 
според съдържанието на CO2, NH3 
във въздуха на сградата;

  има възможност да се включат и 
други свободни сензори, като напр. 
за скоростта на движение на 
въздуха, влагата на въздуха отвън 
или съдържанието на NH3;

  регулиране на подналягането, т.е. 
сензорите измерват разликата в 
налягането на въздуха отвън и в 

сградата;

  естествена вентилация с помощта 
на метеорологична станция;

  има възможност да се включат сен-
зори за контролиране пречистването 
на отработения въздух (проводимост 
и стойност за рН на отпадните води);

  онагледяване на данните от тенден-
циозните криви през целия период 
на угояване.
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Естествена вентилация чрез управление на завесите за входящ въздух

Тунелна вентилация с пити за охлаждане
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„Компютърът ми управлява всичко 
в бройлерната сграда, разбира 

се и топлообменника Earny. 
Благодарение на топлообменника аз 
спестявам разходите си за отопление, 

а птиците ми са по-здрави.“
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„Компютърът ViperTouch 
регулира всички процеси в 
сградата ми за бройлери-
родители. Мога напълно 

да му се доверя за 
управлението.“



Разширен модул “Пълна функционалност угояване“
С разширения модул „Пълна функционалност угояване“ Биг Дъчман предлага 
допълнителни функции в сектора угояване на птици. Най-важните са 
посочени на следваща таблица:

Показател Стандарт 
угояване

Разширен модул 
угояване

Брой на силозите с FW 99-В 2 5

Добавяне на цяло зърно с FW 99-B – ✔

Брой на сензорите за осветлението – 5
Брой на кантарите за птици 2 12
Брой на силозите с кантар – 4
Брой на часовниковите механизми 4 8
Брой на водомерите 6 24

  разхода на фураж: целият разход, 
ежедневния и на птица;

  с помощта на модул за кантари могат 
да се включат до 4 кантара за силоз 
със съответните до 8 теглоизмерва-
тел ни сензори –> по този начин може 
много лесно да се контролира 
количеството на фуража в силоза;

  доставките на фураж се регистри рат 
и протоколират;

  с помощта на кантара за фураж FW 
99 могат да се смесват компоненти 
от макс. 5 силоза (добавяне на цели 
зърна пшеница);

  разходът на вода: общ разход, дневен 
и на птица за максимум 24 водомера;

  възможност за връзка с максимум 
12 кантара за птици за контроли-
ране на теглото им;

  регулиране на осветлението с 
помощта на 7 различни симулатора 
на слънчева светлина, като фаза на 
разсъмване и здрачаване: също 
промяната на интензитета – както и 

ViperTouch е не само професионален климатичен компютър, но и едновременно с това, високо професионален 
компютър за управление на производството. Това означава, че той регистрира всички необходими данни 
за растежа на птиците, разхода на фураж и вода, а така също и смъртността при птиците за угояване 
(бройлери, пуйки, патици). По този начин Вие можете да реагирате по-бързо на променените 
условия и да вземете съответните мерки. Това води до по-продуктивни резултати и 
по-висока ефективност.

ViperTouch
Сигурност, удобство, лесно обслужване: управление на бройлерното производство

Какво може да се контролира и регулира с помощта на ViberTouch?
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Кантар за фураж

Кантар за силоз

Разход на вода



цвета на светлината е възможна;

  функция пауза: дава възможност 
на фермера да оптимизира фазата 
меж ду отделните зареждания по 
отношение на овлажняване на поме-
щението, почистването, изсуша-
ването и затоплянето, като по този 
начин се намаляват разходите;

  има възможност да се свържат до 8 
свободни часовникови механизми 
за индивидуални задачи;

  функция улавяне на птиците: служи 
за това хранителната система 
преди изнасянето им да бъде 
контролирана и автоматично 
изпразнена, едновременно с това 

се дава възможност да се регулира 
индивидуално и микроклимата;

  активиране на алармата: при 
прекъсване на тока, отклонения в 
температурата, влажността на 
въздуха, разхода на вода и фураж, 
както и на минималните запаси от 
фураж в силоза.

ViperTouch
Сигурност, удобство, лесно обслужване: управление на бройлерното производство

Какво може да се контролира и регулира с помощта на ViberTouch?
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Управление на осветлението Аларма АС TouchКантар за птици

Камера за помещението



  разхода на фураж: за целия период, 
ежедневно и на птица;

  с помощта на модула за кантари 
могат да се включат до 4 кантара за 
силоз със съответните до 8 теглоиз-
мервателни сензори –> по този начин 
много лесно може да се контролира 
количеството на фуража в силоза, а 
доставките на фураж да се регис-

трират и протоколират;

  има възможност за управление на 
разделното хранене: това ще рече 
да се пълнят до 24 коша/сграда с 
определено количество фураж, 
както например при храненето на 
петлите;

  с помощта на кантара за фураж FW 99 

могат да се добавят компоненти от 
максимум 5 силоза;

  следи се разхода на вода: общия 
разход, дневния и на птица с до 24 
водомера;

  връзка с до 12 кантара за птици за 
контролиране на живото им тегло;

  връзка с до 32 брояча за яйца;

Какво може да се контролира и регулира с помощта на ViperToch?

Разширен модул „Пълна функционалност родители“
С разширения модул „Пълна функционалност родители“ Биг Дъчман предлага 
допълнителни функции в сектора за производство на разплодни яйца. Най-важните 
са посочени на следваща таблица:

Показател Стандарт
родители

Разширен модул 
родители

Брой на силозите с FW 99-В 5 5

Добавяне на цяло зърно FW 99-B ✔ ✔

Брой на хранилките за петлите 8 24
Брой на сензорите за осветлението 5 5
Брой на кантарите за птици 12 12
Брой на силозите с кантар 4 4
Брой на часовниковите механизми 10 10
Брой на водомерите 8 24
Брой на броячите за яйца – 32

ViperTouch е не само професионален компютър за регулиране на микроклимата, но и изключителен професио-
нален компютър за управление на производствените процеси във фермата. Това означава, че той регистрира 
всички необходими данни за теглото на птиците, разхода на фураж и вода, а така също и смъртността при 
родителите. По този начин Вие можете по-бързо да реагирате на променените условия и да вземете 
съответните мерки. Това води до производство на повече оплодени яйца и по-висока рентабилност.
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ViperTouch
Сигурност, удобство, лесно обслужване: регулиране на производството при отглеждане на родители








a

b

a



Кантар за силоз
Хранителна с-ма с електронен  

вентил за фуража
   Кантар за фураж

Разход на вода

Хранилка за петли MaleChain или  

Хранилка за петли MalePan



  регулиране на осветлението с 
помощта на 7 различни симулатора 
на слънчева светлина, като фаза на 
разсъмване и здрачаване: също 
промяната на интензитета – както и 
цвета на светлината е възможна;

  има възможност да се свържат 6 
свободни часовникови механизми;

  функция пауза: дава възможност 
на фермера да оптимизира фазата 
между отделните зареждания по 
отношение на овлажняване, почист-
ване, изсушаване и затопляне на 
помещението и по този начин да 
намали своите разходи;

  активиране на алармата в случай 
на прекъсване на тока, отклонения 

между температурата, влажността 
на въздуха, разхода на вода и 
фураж, а така също и минималните 
запази от фураж в силоза.
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ViperTouch
Сигурност, удобство, лесно обслужване: регулиране на производството при отглеждане на родители
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Брояч за яйца

Разход на вода

Управление на осветлението

Камера за сграда

Аларма AC Touch

Кантар за птици SWING 20

Кантар за птици Nesca

Хранилка за петли MaleChain или  

Хранилка за петли MalePan



Ферма за родители-бройлери

  Винаги всичко uptodate: просто 
запазете обзора

Имате възможност да въведете всички 
показатели във Viper Touch, в компю-
търа на фермата или в мобилното си 
устройство още в сградата, много 
лесно у дома и други различни места. 
Всички зададени параметри от 
BigFarmNet мениджъра се анализират 
и синхронизират.

  Всичко е включено в една и съща 
програма – удобно, бързо и на 
различни езици

Става дума за храненето на бройле-
рите, разделното хранене на роди-
телите, данните за осветлението, 
разхода на вода, управлението на 
микроклимата, а така също и за 
управлението на силоза и алармата. 

Програмата помага на ползвателя й 
на повече от 32 езика.

  Повече сигурност
Тъй като цялото Ви производство е 
включено в една програма всички 
команди Backups стават автоматично 
от всички сгради, а алармите се 
управляват централно. Данните на 
персоналния компютър и App също 
се коригират и онагледяват 
централно.

  Оптимизиране на производст
вото – спестявате средства

Подобрявайте производствените си 
резултати с помощта на ефективни 
анализи, пестете време и избягвайте 
грешките, като оптимизирате 
процесите. 

  Надежден и ориентиран към 
бъдещето

Разчитайте на основните практични 
умения и непрекъснатия прогрес при 
всички нововъведения на Биг Дъчман 
чрез технологията BigFarmNet.

  Купувате само това, от което се 
нуждаете

Все едно е дали имате голяма ферма 
или малко фамилно предприятие, 
защото BigFarmNet пасва на всеки от 
Вас и се развива заедно с Вас.

  Сервизно обслужване и 
поддръжка

Имаме възможност да Ви помогнем 
на място, но и дистанционно да се 
включим в компютъра Ви в самата 
ферма. При всички случаи това пести 
време и пари.

В К Л Ю Ч В А  В  Е Д Н А  П Р О Г Р А М А  В С И Ч К И  З А Д А Ч И 
З А  У П Р А В Л Е Н И Е  Н А  В А Ш А Т А  Ф Е Р М А

Така можете да работите с BigFarmNet
В сградата
с помощта на ViperTouch    

В офиса
с помощта на BigFarmNet-мениджър

На път
с помощта на BigFarmNet App
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США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com
Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br
Рyсия: OOO “Big Dutchman”
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru
Азия/Тихоокеански район: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.com
Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Европа, Близък Изток и Африка: 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Факс: -237
big@bigdutchman.de · www.bigdutchman.de

Представителство в България

гр. София 1408,
бул. България 11, ет.5, ап.17
тел. +359 2 / 950 32 70; 950 32 72
факс +359 2 / 950 32 71 
E-Mail: big_dutchman@abv.bg


